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للمراجعةتونسدولةخضوعحولالشاملالدورياالستعراضآليةإلىمقدمتقرير

تونسدولةمنالمقدمالتقريرمتطلباتالستكمالاإلنسانحقوقلمجلسالساميةالمفوضية:إلىمقدم
.اإلنسانحقوقلمجلسالتابعةاآللياتكأحدالشاملالدورياالستعراضآليةإلى

بالمجلساالستشاريالمركزعلىحاصلة(االنسانوحقوقوالتنميةللسالمماعتمؤسسة:منمقدم
.)المتحدةلألممالتابعواالجتماعياالقتصادي

2022مارس:التاريخ

:مقدمة

الشاملالدورياالستعراضآليةفيهابمااإلنسانلحقوقالدوليةاآللياتبهتضطلعباتتالذيبالدورإيمانًا
النتهاكاتالتصديفيدورهاعنناهيك،الدولكافةفياإلنسانحقوقأوضاعوتحسينوحمايةتعزيزفي

فيالمدنيالمجتمعلمنظماتالمثلىالغايةمنوإنطالقًا،العالمدولمختلففياإلنسانحقوق
األهميةمنأضحىفإنه،قاطبةاألساسيةاإلنسانحقوقلحمايةالدؤوبالسعيفيوالمتجسدةمجموعها
حقوقحالةبمراجعةالمعنيتقريرهاتقديماإلنسانوحقوقوالتنميةللسالمماعتلمؤسسةبمكان
فيالحقوقيةاألوضاعتطوراتعلىالوقوفقصدالشاملالدورياالستعراضآليةإلىتونسفياإلنسان
بتنفيذالطرفالدولةالتزاممدىتقييمبغية،2017مايوفياألخيرلالستعراضخضوعهامنذتونس

الواقعويشير،الشاملالدورياالستعراضمنالثالثةالجولةخاللبهاالتزمتالتيوالتعهداتالتوصيات
189مجموعهماتونسدولةقبولمنالرغمعلىأنهإلىاألخيرةاالستعراضجلسةعلىالالحقالحقوقي
مبادئبجوهرالعلنيوالتزامها،الثالثةالدورياالستعراضجلسةخاللتوصية248مجملمنتوصية
مبادئتعزيزسبيلفياإليجابيةالخطواتبعضاتخاذهاعنفضالا،الجلسةهذهخاللاإلنسانحقوق
،قبلتهاالتيالتوصياتمجملبعدتنفذلمأنهاإال،لهامراجعةآخرمنذاإلنسانيةالحقوق

تعترضالتيوالتحدياتالشواغلعليالضوءلتركيزالتقريرهذاماعتمؤسسةتقدم،األساسهذاوعلي
الحكومةفيهاشرعتالتياإليجابيةالممارساتوكذا،األساسيةاإلنسانحقوقمنمجموعةفيتقدماحراز

.لتونسواإلقليميةالدوليةااللتزاماتمعيتفقبماالشواغلهذهمعالجةأجلمنالتونسية
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اإلنسانلحقوقالدوليةوالهيئاتاآللياتمعوالتعاونالدوليةااللتزاماتنطاق

نطاقتوسيعإلىالراميةالتوصياتمنعدداالستعراضمنالثالثةالجولةخاللتونسدولةتلقت
الدوليةالصكوكمنعددعليمؤخراتونسصادقتوقد،اإلنسانبحقوقالصلةذاتالدوليةالتزاماتها
2018ينايرفيتونسصادقتالمثالسبيلفعلي،اإلنسانبحقوقمتصلةقضاياتعالجالتيواإلقليمية

إلىاالتفاقيةوترمي،الجنسيواالعتداءاالستغاللمناألطفالحمايةبشأناوربامجلساتفاقيةعلي
بيعبمكافحةوالمتعلقالطفللحقوقالدوليةباالتفاقيةالملحقالثانياالختياريالبروتوكولنصوصدعم

عليتونسصادقت2019فبراير10وفي.الجنسيةوالتجارةاإلباحيةالموادفيواستغاللهماألطفال
العربيةالدولةمننظائرهاتسبقتونسااللتزاماتهذهوجعلت،الفسادلمكافحةاألفريقيةاالتفاقية
الدوليةالتزامتهانطاقتوسيعسبيلفيالماضيةالسنواتمدارعلىحثيثيةخطواتلتخطوواإلفريقية
الدوليةاالتفاقياتمنواسعطيفعلىتصديقهافياتضحماوهو،اإلنسانحقوقبحمايةالمتعلقة
دولةتونستزالالذلكمع،الداخلفيلمواطنيهااإلنسانحقوقوحمايةتعزيزإليتهدفالتيواإلقليمية

إذ،اإلنسانلحقوقواإلقليميةالدوليةوالمواثيقوالصكوكاالتفاقياتمنبالقليلليسعددفيطرفغير
بالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقاالختياريالبروتوكولعلىاآلنحتىتصدقأوتوقعلمأنها

،أسرهموأفرادالمهاجرينالعمالجميعحقوقلحمايةالدوليةواالتفاقية،والثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية
إلىالهادف،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقالثانياالختياريوالبروتوكول

عالوة،2011لعام189رقمالمنزليينالعمالبشأنالدوليةالعملمنظمةواتفاقية،اإلعدامعقوبةإلغاء
الدوليةاالتفاقيةمن31المادةأنشأتهاالتيالفرديةالشكاويآليةإلىاآلنحتىمنضمةغيركونهاعلى

إلىكذلكمنضمةوغير،2011عامفيعليهاصدقتالتيالقسرياالختفاءمناألشخاصجميعلحماية
التمييزأشكالجميععلىللقضاءالدوليةاالتفاقيةمن14المادةأنشأتهاالتيالفرديةالشكاويآلية

1967.1عامفيتونسعليهاصدقتالتيالعنصري

لحقوقاإلفريقيالميثاقبروتوكولإلىاالنضمامفيتونسدولةبجهودتشيدماعتمؤسسةأنبيد
التفاقيةاالختياريالبروتوكولوإلى،20182يونيوفيأفريقيافيالمرأةحقوقبشأنوالشعوباإلنسان
جميعإلىمفتوحةدعوةتوجيههاعنفضالا،2018ديسمبرفيالبالغاتتقديمإجراءبشأنالطفلحقوق

التوصياتإلىاستجابةتمماوهو،اإلنسانحقوقلمجلسالخاصةاإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفين
تقريريهاتونسدولةبتقديمالمؤسسةتشيدكما،السابقةالدوريةاالستعراضجلساتخاللإليهاالمقدمة
،2021ديسمبرفيالمرأةضدالتمييزأشكالجميععلىبالقضاءالمعنيةاللجنةإلىالسابعالدوري
مقرركانماوهو2018أبريلفيالطفلحقوقلجنةإلىالسادسإلىالرابعمنالمجمعوتقريرها
2017.3عامفيتقديمه

:التوصيات

:الرابط،اإلنسانحقوقمعاهداتبموجبالمنشأةبالهيئاتالخاصةالمتّحدةاألممبياناتقاعدة،المتحدةاألمم،تونسلصالحالتقاريرتقديمحالة1
https://bit.ly/3tLuycM

29،القانونيةالمفكرة،الميراث؟فيالمساواةمسألةماليدولةضدالصادرالقراريحسمهل:المرأةحقوقبشأناإلفريقيالميثاقإلىرسمياتنضمتونس2
https://bit.ly/3I7AlP3:الرابط،2016يونيو

.سابقمرجع،تونسلصالحالتقاريرتقديمحالة3

https://bit.ly/3tLuycM
https://bit.ly/3I7AlP3
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والبروتوكول،أسرهموأفرادالمهاجرينالعمالجميعحقوقلحمايةالدوليةاالتفاقيةعلىالتصديق
منظمةواتفاقية،والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقاالختياري
.المنزليينالعمالبشأنالدوليةالعمل

جميعلحمايةالدوليةاالتفاقيةمن31المادةبموجبالمنشأةالفرديةالشكاويآليةإلىاإلنضمام
أشكالجميععلىللقضاءالدوليةاالتفاقيةبموجب14والمادة،القسرياالختفاءمناألشخاص
.العنصريالتمييز

المحددموعدهافيالمعاهداترصدهيئاتإلىالمتوجبةالتقاريرتسليم.

والسياسيةالمدنيةالحقوق

الشخصيواألمانوالحريةالحياةفيالحق1.

قانونفيعليهاالمنصوصاإلعدامعقوبةيلغلم2014لعامالتونسيالدستورأنمنالرغمعلى
اإلنسانحقوقمنظماتوزعمت.1991عاممنذباإلعدامحكمأيتنفذلمتونسأنإال،الجزائيةاإلجراءات
المبادئتجاوزتلالستعراضالثالثةللجولةالالحقةالفترةخاللالتونسيةاألمنقواتإنالمستقلة
فيللحقانتهاكًايشكلقدماوهو،المتظاهرينناحيةالناريةواألسلحةالقوةاستخدامبشأناألساسية
للحقوقالدوليوالعهداإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنبموجبالمكفولالشخصياألمانوفيالحياة
خاللالمحتجينبينقتليوقوعحقوقيةتقاريروادعت،اإلنسانحقوقأسميوهووالسياسيةالمدنية

يوليوشهرمنسابقوقتفيسعيّدقيسالتونسيالرئيساتخذهاالتيلإلجراءاتالرافضةالتجمعات
الحكومةرئيسوإقالة،أعضائهعنالحصانةورفع،البرلمانتعليقاإلجراءاتهذهشملتوقد2021

هذهإنغير4.العموميةالنيابةعلىاإلشرافالتونسيالرئيسوتولي،مناصبهممنآخرينكبارومسؤولين
أعقبتالتياألحداثفيالتونسيةالحكومةمنتحقيقفتحيستدعيماموثوقةمصادرتؤكدهالمالتقارير
.التحقيقاتهذهنتائجوإعالنالتجمعاتهذه

بحظرصلةذاتتوصية)11(مجموعهمااألخيرةاالستعراضجلسةخاللتونستلقت،متصلسياقفي
التونسيالقانونفيللتعذيبتعريفوإدراج،المعاملةسوءضروبمنوغيرهالتعذيبأنماطجميع

أوالإلنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةاتفاقيةمعيتماشى
القانونفيالتعذيبتعريفأنبيد،التوصياتهذهلجميعتونسقبولمنالرغموعلى،المهينة
المعاييرمعيتعارضيزالال،الجزائيةالمجلةمنمكرر101رقمالمادةفيالتحديدوجهوعلى،التونسي
تقاريروزعمت،الحاالتبعضفيللتقادمقابلةالمادةهذهبموجبالتعذيبجريمةتزالوال،الدولية
يرقيبعضهاالتونسيةالسجونفياإلساءاتمنمختلفةألنماطتونسفياألفرادمئاتتعرضحقوقية

اإلشارةوتجدر،العامللرأينتائجهاوإعالنالممارساتهذهفيتحقيقفتحيستدعيماوهو،التعذيبإلي
استدعيوهو،2011عامفيالتعذيبمناهضةالتفاقيةاالختياريالبروتوكولعلىصادقتقدتونسإن

التونسيةالسجونفيالمحتجزينأوضاعمتابعةفيواليتهاتتمثلالتعذيبمنللوقايةوطنيةآليةإنشاء
2013عامفيأصدرتقدتونسوكانت.القانونانفاذوجهاتالمدنيالمجتمعمنظماتبينبشراكة
2016عامفيعملهاوباشرتالوقائيةالوطنيةاآلليةبإنشاءيتعلق2013لسنة43رقماألساسيالقانون
كما،والمهينةالقاسيةوالمعاملةالتعذيبمخاطرإلىاالنتباهبلفتبحيويةاآلليةهذهساهمتوقد

https://bit.ly/3i4nH8T:الرابط،2022يناير19،الجزيرة،المسؤوليةسعيدقيستحملوالمعارضةتونسفيمتظاهروفاة4

https://bit.ly/3i4nH8T
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هذهمنللحدالتنفيذيةللمؤسساتالتوصياتوتقديموأماكنالشرطةمراكززيارةالهيئةواليةشملت
.الممارسات

السلميوالتجمعوالتعبيرالرأيحريةفيالحق2.

تحسينإلىالداعيةالتوصياتمنطائفةالشاملالدورياالستعراضمنالثالثةالجولةخاللتونسقبلت
اإلنسانحقوقمنظماتإنإال،السلميوالتجمعوالتعبيرالرأيحريةذلكفيبماالمدنيةالحرياتمناخ

المدونييناعتقالخاللمنالسلميوالتجمعوالتعبيرالرأيحريةفياألفرادلحقتونسانتهاكزعمت
للحرياتالمقيدةالموادمنجملةإلىاستنادًاالسلمينوالمتظاهرينوالمحتجيناالنترنتعلىوالناشطين

جميعوتحظرالعامةوالشخصياتللسلطاتاالنتقادتوجيهتجرمالتيالتونسيالعقوباتقانونفي
منتسعةخضع،السياقهذاوفي،العامةواآلدابالنظامتهددأنهايعتقدالتيوالمظاهراتاإلضرابات
جنائيةمحاكماتوواجهواللتحقيق2020عامخاللاالجتماعيالتواصلوسائلومستخدميالمدونيين
بينهممنالدولةمسؤوليأوالشرطةأوالحكوميةالسلطاتتنتقداإلنترنتعبرتعليقاتلنشرهم
نهجانتقدهماإثرأبريلشهرفياعتقالاللذينعواديوهاجرالمبروكيأنيساالنترنتعلىالمدونين
العموميةالنيابةإليهماوجهتحيثالشاملاإلغالقفترةآبانالمساعداتتوزيعفيالمحليةالسلطات

."والتشويشالهرجإحداث"تهمة

ثالثةلمدةاستمرتسلميةاحتجاجاتلتفريقالمفرطةالقوةاألمنقواتاستخدمت،2020يونيووفي
االحتجاجاتوآبان.5السلمينالمحتجينمن11خاللهاواعتقلت،البالدجنوبتطاوينواليةفيأسابيع
التونسياألمنقواتاعتقلت،االقتصاديةبالصعوباتتنديدًا2021ينايرفيتونساجتاحتالتيالسلمية

هذهتفرقةحقوقيةتقاريرادعتوقدطفل500نحوبينهممنسلميمتظاهر1500علىيربوما
.6المفرطةبالقوةالتظاهرات

:التوصيات

األمماتفاقيةمعومواءمتهالعقوباتقانونمنمكرر101المادةفيالتعذيبتعريفتعديل
أوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبلمناهضةالمتحدة
.التعذيبجريمةتقادمإلىالوطنيالتشريعفيإشارةأيوإزالة،المهينة

ومعاقبةومالحقةالمعاملةسوءضروبمنوغيرهالتعذيبمزاعمجميعفيشاملتحقيقإجراء
والتعويضاإلنصافوتقديم،العادلةللمحاكمةالدوليةالمعاييرمعيتماشىبماالمسؤولين
.للضحايا

المعاملةضروبمنوغيرهبالتعذيبالمتهمينالقانونبإنفاذالمكلفينالموظفينإيقافضمان
.التحقيقاكتمالحتىالفعليةالخدمةمنالسيئة

السلميتعبيرهمنتيجةوالمحتجزينالمعتقلينجميععنالمشروطوغيرالفورياإلفراجضمان
.والتظاهراتاالحتجاجاتفيالسلميةمشاركتهمأوآرائهمعن

المتظاهرينضداألمنقواتقبلمنللقوةالمفرطاالستخداممزاعمجميعفيالتحقيقضمان
.ومستقلةوفعالةسريعةبطريقةالسلميين

https://bit.ly/36gG8EO:الرابط،2021مارس،الدوليةالعفومنظمة،2020الدوليةالعفومنظمةتقرير5
Independent،تونساحتجاجاتفيالموقوفينبينطفل6500 Arabia،7الرابط،2021فبراير:https://bit.ly/3CIKwbv

https://bit.ly/36gG8EO
https://bit.ly/3CIKwbv
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بما،السلميوالتجمعالتعبيرحريةفيللحقالسلميةالممارسةتجرمالتيالقوانينإلغاءأوتعديل
القيمعلىاالعتداءتجرمالتيالعقوباتقانونمن316و226و128و125و121الموادذلكفي

.العامةاآلدابأوالعامالنظامإلىاإلساءةأوالمقدسة

والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوق

ومواتيةعادلةعملظروفوفيالعملفيالحق1.

فياألفرادبحقصلةذاتتوصياتثالثةالشاملالدورياالستعراضمنالثالثةالجولةخاللتونستلقت
طيفأنإال،التوصياتهذهلجميعتونسقبولمنالرغموعلى،ومرضيةعادلةعملظروفوفيالعمل
والتمييزالبطالةمستوىوارتفاعالعملفرصانعداممنيعانونبرحواماتونسفيالمواطنينمنواسع
حتىمسبوقةغيرمستوياتإلىتونسفيالبطالةمستوياتارتفعت،الصددهذاوفي،التوظيففي

العاطلينأضحىوبذلك،المائةفي17.8بمعدل2021عاممناألولالربعفيلهامستوىأعلىبلغت
االرتفاعويعزي،الناشطينالسكانإجماليمنشخصألف742.8عددهميفوقتونسفيالعملعن

العملسوقفيكورونافيروسانتشارخلفتهاالتياألزماتإلىتونسفيالبطالةمعدلفيالمطرد
7.التوظيفقطاعاتإلىالموجهةالحكوميةالسياساتوضعف

الصحةفيالحق2.

بأعلىالتمتعفياألفرادبحقصلةذاتتوصياتستةاألخيرةاالستعراضجلسةخاللتونستلقت
لهذهتونسقبولمنالرغموعلى،التحتيةوالبنيةالصحيةالرعايةوتعزيزبلوغهيمكنالصحةمنمستوى

وباءانتشارفترةآبانشامالاوإنهيارًاتدهورًاشهدتقدالتونسيةالصحيةالمنظومةأنإال،التوصيات
توفيرعنالحكومةتقاعستكما،بالفيروسالمصابينإسعاففيبدورهاالقيامعنوعجزتكورونا
العديددفعالذياألمر،عملهمأماكنفيكورونابفيروساإلصابةمخاطرمنالصحيينللعاملينالحماية
لهمالالزمةالشخصيةالحمايةمعداتبتوفيرمطالبةسلميةاحتجاجاتتنظيمإلى2020عامطيلةمنهم
8.الصحيةالمنشآتفي

صلةذاتتوصيتينالحقوقيلسجلهااألخيرةالمراجعةجلسةخاللقبلتقدتونسأنمنالرغموعلى
ظلواالمناطقهذهسكانأنإال،والريفيةالنائيةالمناطقفيالصحيةالخدماتإلىالوصولبتحسين
فيشديدنقصمناألخيرةاالستعراضجلسةعلىالالحقةالسنواتخاللصارخنحوعلىيعانون
الوفياتمنمتزايدةألعدادوحصدهكوروناوباءانتشارمعخاصةالصحيةالخدماتإلىالوصول

واإلنعاشوالتوليدالنساءطبفيمتفاوتنقصمنيعانونظلواأنهمحيث،البالدفيواإلصابات
نصمعيتعارضماوهو،األطفالوطبالعظاموجراحةالعامةوالجراحةوالتخديرالطبيوالتصوير
الوقايةضمانالدولةعليوإن،إنسانلكلحقالصحةبأنتقرالتيالتونسيالدستورمن38المادة

9.تمييزدونمواطنلكلالصحيةوالرعاية

Independent،تونسفيتتفاقمالبطالةأزمة7 Arabia،29الرابط،2021يوليو:https://bit.ly/3CF7sbG
https://bit.ly/36gG8EO:الرابط،2021مارس،الدوليةالعفومنظمة،2020الدوليةالعفومنظمةتقرير8

https://bit.ly/3Ic4Ine:الرابط،2021مايوmiddle-east-online،19،تونسفيالصحيالتمييزمنتتذمرالداخليةالمناطق9

https://bit.ly/3CF7sbG
https://bit.ly/36gG8EO
https://bit.ly/3Ic4Ine
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:التوصيات

السياساتواتباعومواتيةعادلةظروفظلفيللمواطنينالعملفرصكفالةعلىالعمل
.المرتفعةالبطالةنسبمنالحدإلىتهدفالتيالحكوميةواإلجراءات

وتوفيرالمستشفياتإنشاءفيالتوسععبرالصحيةوالبنيةالمنظومةوتقويةتعزيزعلىالعمل
.الطبيةوالمعداتاألمدادت

والريفيةالنائيةالمناطقفيالصحيةالخدماتإلىالوصولتحسينعلىالعمل.

بالرعايةاألولياألشخاصحقوق

المرأةحقوق1.

ترسانةوامتالكهاالعربيالعالمفيالمرأةبوضعالنهوضفيرائدةدولةتونسكونمنالرغمعلى
طيلةتعانيظلتالتونسيةالمرأةأنإال،والفتياتللنساءالالزمةالحمايةتوفيرعلىاألقدرهيقانونية
،المجتمعيةالممارسةفيتجاههاالمجحفالتمييزمناألخيرةاالستعراضجلسةعلىالالحقةالسنوات

القوىفيالمرأةمشاركةفيكبيرانخفاضإلىوالثقافيةالمجتمعيةالحواجزأدت،الصددهذاوفي
تعتبرالتياألعمالمباشرةمنوالفتياتالنساءحرمانإلىالحواجزهذهقادتكما،الرسميةالعاملة
اآلدابمعينسجمبماوأنوثتهاأخالقهاتنتهكالتياألعمالومن،بالصحةضارةأوشديدةأوخطيرة
10.والزراعةالتعدينمثلالهامةالقطاعاتبعضفيالعملالتونسيةالمرأةعلىحظرالذياألمر،العامة

ضدالعنفمكافحةقانونصدوررغماألسريالعنفمنمتعددةألنماطتتعرضالتونسيةالمرأةوظلت
ضدتقييديةأوامربطلبللمرأةويسمحاألسريللعنفعقوباتعلىينصوالذي،2017لعامالمرأة

ماعتمؤسسةالحظت،السياقهذاوفي،للطالقبطلبالتقدمأوجنائيةدعوىرفعدونعليهاالمعتدين
.األسريالعنفضحاياالنساءشكاوىمعالشرطةتعاملطريقةسيماالالقانونتنفيذفيثغراتوجود
عملالذي-زوجهاعليهاأطلق،عامًا26عمرهاأموهي،الشارنيرفقةأنتقاريرأفادت،2021مايو9ففي
زاعمةضدهشكوىلرفعمحليشرطةمركزإلىذهابهامنيومينبعدفقتلهاالنار-الوطنيالحرسفي
11.ضدهإجراءأيالشرطةتتخذأندونخنقهاحاولأنه

الطفلحقوق2.

االنتهاكاتمنواسعطيفلتونساألخيرةاالستعراضجلسةعلىالالحقةالسنواتطيلةاألطفالواجه
الدوليةاالتفاقياتمنوغيرهاالطفلحقوقاتفاقيةبموجبلهمالمكفولةاإلنسانيةلحقوقهمالجسيمة
نحوعلىيخضعونتونسفياألطفالأنماعتمؤسسةالحظت،الصددهذاوفي،اإلنسانلحقوق
لساعاتيتمماوهو،المنزليوالعملالجبريالعملذلكفيبما،األطفالعملأشكالألسوأمستمر
التجاريالجنسيلالستغالليتعرضونأنهمكما،اجتماعيةتغطيةودونمكتوبةعقوددونطويلة

10 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, Us department of state, March 2020, link:
https://bit.ly/3tZCGX1

https://bit.ly/3i9Gfo4:الرابط،2022يناير،واتشرايتسهيومن،2021عامأحداث..تونس11

https://bit.ly/3tZCGX1
https://bit.ly/3i9Gfo4
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.بالمخدراتكاالتجارمشروعةغيرأنشطةفيولالستخدام

سوءمنمتعددةألنماطيخضعونالماضيةالسنواتمدارعلىتونسفياألطفالظل،ذلكعلىعالوة
فياليونيسفمنظمةعنصادرلتقريرفوفقًا،الرسميةغيرأوالرسميةالمؤسساتفيسواءالمعاملة

تونسفيعامًا14إلىواحدعامبينماأعمارهمتتراوحالذيناألطفالمنالمائةفي88فإن،2019عام
أفادتكما،السواءعلىالمدرسةوفيمنازلهمفيالنفسيأواللفظيأوالجسديللعنفتعرضواقد

قدبأنها،العامنفسمنأكتوبرشهرفي،تونسفيالسنوكباروالطفولةواألسرةالمرأةشؤونوزارة
بينالفقرمعدلالرتفاعوكان.12األطفالمعاملةإساءةبقضايايتعلقإخطارألف17منيقربماتلقت
هذاففي،التعليمفيبالحقاألطفالتمتععلىسلبيأثركورونافيروسوتفشيتونسفياألسر
تسربنسبةارتفاعإلىالتونسيةاألسربينالمدقعالفقرمعدالتفيالمطرداالرتفاعقاد،السياق
عددفإن،2019عامفيتونسفياالجتماعيةالشؤونوزيربهأدلىلتصريحفوفقًا،التعليممناألطفال

وانخراطاألسربينالفقرمستوىارتفاعنتيجة،المائةفي50منبأكثرارتفعالمدارسمنالمتسربين
فيروستفشينتيجة2020عامفيالمدارسإلغالقكانكما،أسرهملمساعدةالعملسوقفياألطفال
علىسلبيتأثير،المعلمينمعالتواصلفرصومحدودية،بعدعنالتعلمخياراتانعداممع،19-كوفيد
فيلإلحصاءالوطنيالمعهدأجراهلمسحفوفقًا،الدراسيةومناهجهمدروسهممواصلةعلىاألطفالقدرة
2020.13عامخاللتعليميةأنشطةبأييقوموالمالمدرسةسنفياألطفالمن%66فإن،تونس

:توصيات

والوظائفالمهنجميعفيباإلنخراطلهاوالسماحالمرأةضدالتمييزأشكالكافةعلىالقضاء
.بالرجلأسوة

دونتحولالتيالثغراتجميعوإزالةالمرأةضدللعنفالمناهضةالقوانينتفعيلعلىالعمل
.تطبيقها

الممارسالعنفأنماطوجميع،األطفالعملأشكالكافةبمكافحةالمعنيةالقوانينتفعيل
.تجاههم

الرسميغيرالعملسوقفياألطفالانخراطمنللحدالالزمةوالسياساتالبرامجاعتماد،
.األزماتوقتفيبعدعنالتعليمبرامجتفعيلعلىقادرةتعليميةتحتيةبنيةواعداد

12 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, Previous reference.
https://bit.ly/35Y3LC8:الرابط،2021يناير،واتشرايتسهيومن،2020عامأحداث..تونس13

https://bit.ly/35Y3LC8

